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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 ) 790الكتاب : اهلدى والنور رقم (

  بسم هللا الرمحن الرحيم
  " رد شبهات مدعي اجلهاد "

  ) *** 790*** سلسلة اهلدى والنور رقم (
  17/10/1993مت تسجيل هذا اجمللس يف 

ا تكون يف بلد معني ... فلو ادعينا حنن مثًال أن الطائفة الطائفة املنصورة ليس هناك  نٌص بأ
املنصورة هنا يف عّمان ... تكون هذه الدعوة كاذبة ... ما الدليل على ذلك ؟؟ .. لكن بال شك 

متفرقة يف بالد اإلسالم .. وقد  -وهذا هو الغالب  -الطائفة املنصورة تكون يف بعض األحيان 
م معني وقد تكون يف بلدة على حسب الظروف والفنت .. و.. و.. و ..إىل تكون أحياناً يف إقلي

ا . ا هي املقصود    آخره .. فجر هذه األحاديث .. لطائفة معينة وادعاء أ
فهذا يف الواقع من باب تأويل األحاديث على غري تأويلها وجر النصوص إىل تأييد أفكار معينة 

من األسئلة حىت نرجع لإلجابة عن األسئلة السابقة ... ال دليل فيها ... وإيش كمان يف عندك 
قد ال نأخذ فكرة .. عن أمهية هذه األسئلة بالنسبة ملوضوع اجلماعة اإلسالمية ... ألنه أنت 
بدأت احلقيقة .. مبسألة أعتربها ثانوية .. مع أنه يدل .. كمسألة ثانية على ضعفهم يف فهم 

لصحيح من الضعيف من النصوص يف جهة .. مع النصوص من جهة .. وضعفهم يف معرفة ا
ذلك يَُأمِّرون أنفسهم ويعتربون أنفسهم هي الطائفة املنصورة حنن نعرف الطائفة املنصورة .. من 
ا ... دعوة اجلهاد اآلن كلمة اجلهاد .. أين هذا اجلهاد ؟ ..  آثارها .. من علومها .. من دعو

يعين ليس بِاْل .. يعين باألقالم بل وبالسنان أيضاً .. أين هذه الطائفة اليت جتاهد فعًال ؟ .. 
إدعاء وجود هذه الطائفة مكابرة وجحد للواقع .. مث . معناها أن الذين َيدَّعون فَـُهم َيدَّعون ما 

  ليس هلم .. ففي أسئلة أخرى عندك ؟.
عوذ باهلل من .. إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ون -ِمَن األول  -السائل : إي نعم .. 

شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله 
إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله .. أما بعد, فهذه بعض الشبهات من  

ر الدين األلباين كتاب العمدة يف إعداد العدة َأْعِرُضها على شيخنا احملدث الفقيه العالمة ناص



ليقوم بدوره للرد عليها بأسلوبه العلمي الفريد الذي يستمده من الكتاب والسنة بفهم السلف 
  الصاحل.

  األلباين : نعم .. [ شو بيقول ] ماذا يقول .. ؟.
السائل : يقول حديث غزوة مؤتة .. حيث أمر الصحابة خالداً عليهم .. ملّا قُِتَل أمراؤهم .. 

  عن اإلمام األعظم ورضي النيب صلى هللا عليه وسلم صنيعهم هذا .وهم يف غيبة 
وحديث عبادة بن الصامت .. دعانا النيب صلى هللا عليه وسلم فبايعناه فكان يف ما أخذ علينا 

أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وَأثـََرٍة علينا وأن ال نُنازَِع األمر 
  إّال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان ...أهله، قال : 

  األلباين : نعم.
السائل : ... يقول وحنن نسأل أصحاب هذه الشبة .. كيف يقاتل املسلمون يف هذه احلالة 

ال  -حيث ال إمام ؟ .. كيف تكون الُعدَّة ؟ .. وهذه الشبة يقول من صميم اعتقاد الشيعة .. 
  ... -  خيرج الرضى من آل حممد جهاد يف سبيل هللا حىت

  األلباين : حىت خيرج أيش ... ؟.
  السائل : الرضى ...

  األلباين : آه ...
  علي حسن : آخر األئمة ...

  األلباين : إي نعم املهدي املنتظر يعين ... [غريه يف ِشْي ] هل هناك شيء آخر ؟

  

الفرق اليت أمر النيب صلى هللا السائل : يقول الوجه اآلخر أنه كما يتضح من نص احلديث أن 
عليه وسلم باعتزاهلا هي فرق الضاللة .. املذكورة يف قوله ُدعاٌة على أبواب جهنم وَيُدلُّ على 
هذا .. التعليلني يقول اسم اإلشارة تلك عائد على مذكور قبله يف النص .. باألِلف ولالم يف 

تكون للجنس .. وإالّ دخلت الفرقة  الفرق وتدل على مذكور من قـَْبْل معهود .. وال يصح أن
  الناجية يف الفرق وهذا باطل باإلمجاع .

  والوجه الثاين يقول .. إن االعتزال خمصص يف حديثي الفرقة الناجية والطائفة املنصورة.
  األلباين : نعم .. غريه يف ِشْي.

  السائل : ما هذي ال ...
  ول .. تفضل.األلباين : طيب يكفيك .. آه .. طيب نرجع للسؤال األ

  رد على شبهة ال جهاد بال إمام ... -تـَْنبيه  - السائل : نعم .. يقول 
  األلباين : مو هذا السؤال األول ..



  ... ؟. -يعين  -السائل : السؤال .. بداية احلديث 
األلباين : آها .. ِإيلِّ طرحته، وقلت لك أنه إيش معىن هذا السؤال .. [ ِبْدنا ] أسئلة تكون 

  جذرية.
  السائل : حديث عائشة ...

  األلباين : آها ...
السائل : إي نعم ، يقول حديث عائشة : " إنَّ ناساً من أميت يأُمُّون بالبيت برجل من قريش قد 
م فقلنا : يا رسول هللا إن الطريق قد جيمع الناس قال  جلأ بالبيت حىت إذا كانوا بالبيداء ُخِسَف 

وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتاًّ يبعثهم  نعم فيهم املستبصر واَلَمْجبور
م ...   هللا على نيّا

  األلباين : طيب .. كيف يفهمون هذا احلديث ؟
ذا احلديث ؟   وما عالَقة احلديث بأصل السؤال الذي استدلوا له 

ذا احلديث .. ما هو .. ؟ وهو القتل غدراً .. أ ليس كذلك ... ؟ .. أصل السؤال املُْسَتَدل له 
وأنه يذهب يف هذا القتل ناس أبرياء ال يستحقون هذا القتل .. حنن نقول مع ُكلِّ أسف أنَّ هذا 

االستدالل وحده يكفي .. ليكون رادعاً هلؤالء .. أن ينفردوا عن علماء املسلمني بتفسري 
  نصوص الرسول عليه السالم وتأويلها تأويالً باطًال .

موع الروايات اليت جاءت يف صحيح مسلم ويف غريه أنَّ جيشاً يوجه إىل هذا احلديث يدل جم
هدم الكعبة وفيهم كما جاء يف هذا احلديث املستبصر ، شو معىن املستبصر ؟ يعين [ فـَْهمان ] 
فاهم الغاية من ذهابه مع هذا اجليش ، وفيهم عابر السبيل ... مش عارف شو الغاية، ... لكن  

الد : هات إيَدَك وإمشي، ... وين راحيني .. ؟ .. راحيني جياهدوا يف سبيل كما يُقال يف بعض الب
  هللا .. لكن [ مو فـَْهمانني ] مل يفهموا أنه راحيني هلدم بيت هللا تبارك وتعاىل .

م األرض ويـُْهِلُكُهم مجيعاً، فالسيدة عائشة استشكلت األمر  فهؤالء خيسف هللا عز وجل 
َعثون على نِّياِِم .وقالت : كيف هذا وفيهم كذ م يـُبـْ   ا وكذا وكذا .. فأجاب عليه السالم بأ

َعثون على نِّياِِم ليس هلا عالقة بالغدر والقتل ملن ال يستحق وإمنا هلا عالقة بالذي  كلمة يـُبـْ
ينضم إىل جيش ال يـَْعِرف الغاية أن هذا اجليش قد ميّم شطر ارتكاب حمرم كبري فهو يـُبـَْعث على 

َعثون على نِّياِِم . نِيَِّتهِ    فاحلديث يف واد واملُْسَتَدل عليه يف واد آخر .. إمنا يـُبـْ
  ؟ - هذا أوًال  -فما عالقة القيام بالغدر مبثل هذا احلديث .. 

ا كثري ممن َيدَّعون  ُتِلَي  وثانياً ..هل هو سبيل إقامة الدولة املسلمة مبثل هذه الوسائل اليت ابـْ
د يف سبيل هللا تبارك وتعاىل ؟، هل هكذا فعل الرسول عليه السالم حينما العمل لإلسالم واجلها

  بدأ إلقامة الدولة املسلمة ؟

  
  



كل مسلم يعرف أن مثل هذه مل تقع إّال يف العهد املدين أي بعد أن َأْوَجَد النيب صلى هللا عليه 
وربّاهم على عْيِنِه وبدأ ُجيَهِّز  وآله وسلم ِفْعًال الطائفة املنصورة َأْوَجَدُهم وعلمهم مما علمه هللا

هؤالء .. ملالقاة الكفار، وحنن نعلم أن أول معركة قامت بني املسلمني وبني الكافرين مل تـَُقم 
اْبِتداءاً من الرسول عليه السالم وأصحابه وإمنا دفاعاً عن بالد املسلمني الذي ُغِزَي من الكافرين  

در املعروفة فلذلك فاجلهاد حيتاج إىل مقدمات كما هو معروف يف السرية ويف قصة غزوة ب
  ومقدمات كثرية وكثرية جداً .

ا علينا فنضم اجلواب عن ذاك السؤال املتعلق  وهذا يـَْرِبطُنا بِبَـْعِض األسئلة اليت سبق أن تلو
  باجلهاد .

  فيبدوا أن هؤالء الناس ال يفرقون بني جهاٍد وجهاد ..
عناه أن املسلمني هومجوا يف عقر دارهم فعلى املسلمني كلهم ال يفرقون بني جهاد الدفاع الذي م

حىت النساء .. أن يقوموا كل فرٍد منهم مبا يستطيع من جهاد يف دفع صائلة هؤالء األعداء 
  املهاِمجني للمسلمني يف ُعْقِر دارهم .

نما اجلهاد هنا ال يَرُِد موضوع األمارة واألمري واالستعداد للواجب أن يقوم به املسلمون .. بي
الذي حنن نقول ال بد له من إمارة وال بد له من قيادة وال بد له من استعداد باملَْعنَـيَـْني املعنوي 
واملادي .. إىل آخره .. اجلهاد املقصود به نقل الدعوة اإلسالمية من بلد إسالمي إىل بلد غري 

  إسالمي .. ولذلك فهم يف الواقع خيلطون شعبان ِبَرَمضان ..
طون الَفْرض الَعْيين بالفرض الِكفائي .. فاجلهاد األول الذي ذكرته آنفاً يف كالمي وهو الدفاع َخيْلِ 

عن البلد املسلم املهاَجم هذا فرض عني على كل مسلم، أّما الفرض اآلخر الفرض الِكفائي فهو 
يل إمنا جيب على طائفة من املسلمني دون كل فرد من أفراد املسلمني وإذا عرفت هذا التفص

ا للرد على من ينكر اجلهاد من النوع الذي يُراُد به نقل الدعوة  سقطت أدلتهم كلها اليت يسردو
من بلد مسلم إىل بلد كافر .. الذي يُراُد به ُمقاتـََلة من يلينا من الكفار هذا ال بد له من استعداد 

ْبدوا للناس وال بد، وال وال بد له من تـَْنظيم وال بد له من كل وسيلة من الوسائل اليت يف ما يَـ 
ا من أسباب النصر والغلبة على الُكفاّر .. فاآلن بعد هذا البيان  يكلف هللا نفساً إالّ ُوْسَعها، أ

  الذي أعتربه جواباً عّما جاء يف سؤاٍل يتعلق باجلهاد ..
ا علينا حيث تومهوا أننا ن نكر اجلهاد مطلقاً اآلن ُأذُْكر الشبهات أو األدلة يف َزْعِمِهم اليت رّدوا 

  وأنه َنْشَرتِط له شرط اإلمارة بينما حنن نـَُفرِّق بني جهاٍد وجهاد ... هات َلْنشوف األدلة.
  السائل : يعين .. ال جهاد بال إمام .. ؟.

  األلباين : نعم.
  السائل : الشبهة [ بْتاْع ] اليت تنضوي حتت ال جهاد بال إمام ...



  قـُْلنا حنن ِجبِهاد ِبدون إمام .. األلباين : إي .. واآلن ُقْل ..
  السائل : نعم.

  
  

األلباين : لكن حنن نقول اجلهاد الذي مثًال .. نفرتض أن هناك حكٌم كافر صراحًة هذا بنص 
احلديث الذي جاء يف سؤالك جائز .. إىل أن تروا كفراً بواحاً .. طيب .. هذا اخلروج على هذا 

تعداداً ؟ .. هذه النقطة فيها خالف بني مسلم ومسلم ؟ .. الكافر كفراً صرحياً .. أال يتطلب اس
م اليت  ال .. طيب .. اآلن هم يقولون مجاعة اجلهاد .. أين مجاعة اجلهاد ؟ .. وأين استعدادا
ُمتَكِّْن َهلُم من اخلروج على احلاكم الكافر كفراً بَواحاً ؟ .. أين هذا .. ؟ .. وأين اخلالف الذي 

واجبة ؟ .. حنن نقول اجلهاد الذي يراد به اخلروج .. هذا ال بد له من إمارة  يزعمونه أن اإلمارة
.. ولكن هذا وحده ال يكفي، أال يتطلب استعداداً معنوياً واستعداداً مادياً .. انطالقاً من قوله 

تبارك وتعاىل :" وأعّدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم " ، 
فهذا اخلطاب .. اآلن ال يوجد حتقيقه يف أرض إسالمية مع األسف الشديد ولذلك حنن نقول 

ذا الواجب ..   البد هلذا .. فهؤالء الذين َتَسمَّْوا جبماعة اجلهاد .. هل قاموا 
  السائل : ما قاموا ...

ان .. جهاد هو األلباين : طيب .. فإذاً هم يـَْنِصبون خالفاً وال خالف .. حنن نقول اجلهاد نوع
فرض عني وقد عرفت صورته .. وجهاد فرض كفائي وقد عرفت صورته .. اجلهاد األول ال حيتاج 

ال إىل إمارة وال إىل استعداد .. يشابه هذا االستعداد الكافر الذي هو أقوى منا وال حيتاج إىل 
الذي يتمكن منه مثل استعداد احلاكم الذي رأينا منه كفراً بواحاً، لكن البد من االستعداد 

املسلمون .. اليوم مع األسف الشديد املسلمون ال يستطيعون أن يـَُهيِّؤا ألنـُْفِسِهم ليس فقط 
م من هذا االستعداد بل وحىت ما استطاعوا  جهاداً مادياً ظاهراً على عيون األعداء فيمنعو

ذا للقيام باجلهاد الذي ال ميلك الكافر اختاذ الوسائل ليحول بني املسلمني  وبني استعدادهم 
يعين اجلهاد اإلمياين .. فليس هناك طائفة من املسلمني متكتلني متجمعني على فهم  -اجلهاد 

الكتاب والسنة فهماً صحيحاً ورُبّوا أيضاً تربيًة صحيحة فأعماهلم كلها على ضوء هذا الكتاب 
  -والسنة 

نقول اآلن لو أردنا أن جناهد يف بلد يف األمس القريب حنن كّنا نتكلم يف هذا املوضوع لذلك حنن 
ما من أين لنا السالح هؤالء احلقيقة مجاعة َأْغرار واملثال قد رََأْوُه يف اجلهاد الذي دام أكثر من 

  عشر سنني أال وهو اجلهاد األفغاين من أين كانوا يأخذون السالح ؟
  هل كان عندهم استعداد إلنتاج السالح حمليًّا ؟

من نفس البالد اليت حتارب الدعوة اإلسالمية ؟! .. فكيف يستطيع هؤالء أن  أم كانوا يستوردونه



  جياهدوا .. ؟ .. وليس عندهم مثل هذا االستعداد.
احلقيقة املؤملة جداً جداً .. أن املسلمني اليوم كالصبيان .. أغرار ال يعرفون حجم املسؤولية 

م حيكمون حكماً كافراً صرحياً، ما عرفوا حجم للقيام جبهاد الكفار أو احلكام الذين يـُْعَتَربون أ
ته.   هذا الواجب لُِيِعّدوا له عدَّ

ْسُهم على اجلهاد يف  يظنون أن املسألة مسألة جنمع مائة شخص ألف شخص ألفني شخص وُحنَمِّ
م .. فضًال أن يصنعو  ا سبيل هللا مث ليس يف استطاعتهم أن يصنعوا ِإبـَْرة لِيُـَرّتِقوا الَفْتَق يف ثيا

  سالحاً يقاتلون عدوَّهم أين هذا االستعداد املأمور به يف القرآن ؟
من واقع هذه اجلماعة وغريها ممن رأينا آثارهم جياهدون مث تكون العاقبة خسارة للدعوة املسلمة 

  ... - تبع مصر اسطمبويل  - ِبْدًأ من مجاعة جهيمان يف احلرم املكي وتـَْثِنَيًة من مجاعة 
  ... احلضور : اسطمبويل

  
  

األلباين : اسطمبويل .. إي نعم .. آ .. ثالثاً يف سوريا خروج اإلخوان املسلمني وأخرياً اجلزائريون 
وما ُيصيبهم اآلن من نكسات ومن ... إىل آخره ... ماذا استفادت الدعوة اإلسالمية من هذا 

يف مكان وذلك  االستعجال يف األمر الذي حيقق حقيقًة بعض األقوال اليت نعتربها من احلكمة
ُتِلَي حبرمانه هذا الذي يصاب املسلمون به اليوم  قول من قال : من استعجل الشيء قبل أوانه ابـْ

  ... طيب غريه إيش عندك.
  السائل : جزاك هللا خري .... ....

  األلباين : ال إله إالّ هللا ...
عليهم ملّا قُِتَل أمراؤهم  السائل : وكما قلت يعين يستدل بوجود اإلمام بأن الصحابة أمروا خالداً 

وهم يف َغْيَبة عن اإلمام األعظم .. إّيل ُهوَّ النيب صلى هللا عليه وسلم مث يستدل مبعركة عني 
  جالوت ضد التتار ...

  األلباين : دليل، دليل حىت .. ننظر ..
  السائل : نعم .. األول يقول عمدة هذه املسألة هو حديث غزوة مؤتة ..

  األلباين : نعم.
 -السائل : حيث َأمََّر الصحابة خالداً عليهم ملّا قتل أمراؤهم وهم يف َغْيَبة عن اإلمام األعظم 

فـََرِضَي النيب صلى هللا عليه وسلم صنيعهم هذا مث كما  -يعين إّيل هو النيب صلى هللا عليه وسلم 
مون يف هذه احلالة يقول يورد التِّْسآل يعين يقول حنن نسأل أصحاب هذه الشبة كيف يقاتل املسل

  حيث ال إمام ؟ وكيف تكون العدة ؟ طبعاً جاوبت عليها اآلن يا شيخ ...
  األلباين : حنن جاوبنا عن قضية مؤتة هذه ..



أوًال هنا األمري هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موجود وهو الذي جيَّش ذلك اجليش وحينما 
وٌن هلم بأن النيب صلى هللا عيه وسلم هو الذي جهز َأمَّروا عليهم خالداً فذلك اجتهاد منهم، مأذ

م جتاه عدوهم فأشبه هذا  ذلك اجليش فهو مأذوٌن هلم بأن يـََتَصرَّفوا مثل هذا التصرف أل
احلديث أشبه باجلهاد الذي حنن ال يتطلب استعداداً إذا ما هوِجَم املسلمون يف عقر دارهم 

مث طرأ أن مات األمري، البد هلم من خليفة فلو  فهؤالء خرجوا من عقر دارهم جملاهدة الكفار
أرادوا أن يرسلوا إىل الرسول عليه السالم وأن يسألوه وهو األمري احلق لتأخر اجلهاد ولرمبا ُغزوا 

  واْسُتْأِصَلت َشْأفـَتُـُهم من أعدائهم.
َتِدل بأن هذا هذه الصورة من الصور اليت تُعاَجلُ بقاعدة الضرورات تُبيُح احملظورات، فهذا ال َيسْ 

ضروري، حنن نـَْفِرض أمرياً ِمن عندنا .. نفرض أمرياً من عندنا وهذا يُذَكِّْرين اآلن هذه اجلماعة 
اليت يريدون هلا أمرياً .. كيف َنصَّبوه أمرياً ؟ .. زيداً من الناس كيف َنصَّبوه أمرياً ؟ .. هل هناك 

  ار فالناً أمرياً ؟ .. قل يل يف ما تعلم.أهل العلم ؟ .. هل هناك أهل احلل والربط ؟ .. كيف ص
  السائل : يف ما نعلم أنه أن يكون من مجاعتهم فقط.

األلباين : أنا عارف لكن كيف صار هذا األمري من مجاعتهم ؟ .. من الذي اختاره .. آ العلماء 
  أم الرعاء ؟.

  السائل : الرعاء.
م يس ُب أحدهم أمرياً مث األلباين : هاي املشكلة .. فهذا كله يـُؤَكِّد أ تعجلون األمور .. يـَُنصِّ

ُر نفسه وحنن نعلم مجيعاً أن  يقول اإلمارة البد منها فهو مع خمالفته ملا ذكرنا من املقدمات يـَُؤمِّ
اإلسالم ُحيَّرُِم على املسلم أن يطلب وظيفًة ما .. ينهى املسلم أن يطلب وظيفًة ما !! .. أما أن 

ْدل األدلة كلها اليت ظاهرها تدل على أنه البد من إمارة ويف كل ظرٍف يـَُؤمِّر الرجل نفسه مث يُ 
  هذا وِهللا .. يعين جهل كما يقال جهل مركب مع األسف الشديد.

السائل : يستدل مبعركة عني جالوت ضد التتار .. يقول حدث هذا يف توافر أكابر العلماء كالعز 
مني يف هذه املعركة سيف الدين قطز كان قد الدين بن عبد السالم وغريه .. بل إن قائد املسل

  نصب نفسه بنفسه سلطاناً على مصر.

  
  

األلباين : أنا ما أذكر احلادثة .. كيف وقعت .. ؟ فهل عندك أو عند غريك تفصيل هلا ؟ ... يف 
  عندك يا أستاذ هنا والّ .. َتْذُكْر شيئاً ..

  السائل : إّيل أذكره ...
  مىت وقع ..األلباين : [ وبعدين ] هذا 

  هـ. 658السائل : وقع يف سنة 



  األلباين : طيب .. ّمث أليس هذا من باب الضرورات تبيح احملظورت ... تفضل.
  علي حسن : شيخنا هنا صار خلع.

  األلباين : أيش.
  علي حسن : صار هناك خلع وتـَْولَِية إمامة وهذه مسألة مفصلة يف كتب السياسة الشرعية.

  األلباين : أيوا.
  حسن : أنه خلع املنصور وتسلطن مكانه .. صار سلطاناً. علي

  األلباين : أيوا.
علي حسن : فهذه املسألة ختتلف وهللا أعلم .. وهم بيقواوا شيخنا من توّىل غصباً له الوالية .. 

  أما مش أنه فرض نفسه على الناس .. هو خلع ..
ا .. ؟األلباين : عفواً أنا ِبّدي أتصور احلادثة وأربطها بالسؤ    ال .. وأشوف كيف يفهمو

  علي حسن : أقرأ لك شيخنا ترمجة .. جزء من ترمجة قطز .. يعين سطور ...
  األلباين : َمَعليش .. بس هذا مربوط بسؤاله.

علي حسن: طبعاً مربوط ألن هو بيقول إيش أنه نصب نفسه من أجل اجلهاد .. كالمه مع أن 
  األمر ليس كذلك ..

  األلباين : أه.
  حسن : هو خلع املنصور وتسلطن مكانه .. صار سلطاناً فحني إذن جتب بيعته. علي

  األلباين : أه .. هو هذا.
  السائل : أي نعم.

األلباين : طيب .. هذه هلا عالقة مبسألة أن من خرج على اخلليفة املبايع .. من .. خرج على 
ية ال جيوز .. لكن يف سبيل احملافظة اخلليفة املبايع من املسلمني .. هذا اخلروج من الناحية الشرع

على دماء املسلمني ال ُخيَْرْج على هذا اخلارج .. وإمنا ما دام ماشياً على أحكام هللا وعلى شريعة 
هللا وما دام أنه يرفع راية اجلهاد يف سبيل هللا فاملسلمون عليهم أن يطيعوه .. فما عالقة هذا مبا 

أن اجلماعة .. يعين َحّواشني َحطّابني جيمعون من هنا وهنا  سبق من الكالم ... هذا أيضاً َيُدل
ا هلم أدلة وليست هلم بأدلة .. بل وال هي شبهات هلم.   أموراً يظنون أ
  السائل : يف اعرتاض على الشيخ علي حسن يف مسألة إقامة احلدود.

  األلباين : نعم.
  مة احلدود هو باطل بإمجاع األمة.السائل : يقول الشيخ علي لو اتفق أناس يف ما بينهم على إقا

  األلباين : نعم.
السائل : هو يقول .. بل جيوز للناس أن يتحاكموا إىل رجل ُمَؤهَّل للقضاء برضاهم خبالف 

قاضي اإلمام وتلزمهم أحكامهم والدليل ما روى أبو ُشَرْيح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال 



با احلكم ؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا يف شيٍء أتوين له : " إن هللا هو احلكم فلم ُتَكنَّ أ
فحكمت بينهم ورضي َعَليَّ الفريقان .. قال : ما أحسن هذا فمن أكرب ولدك ؟ قال : ُشَرْيح 

  قال : قال : فأنت أبو ُشَرْيح " أخرجه النسائي .. وقصة حتاكم عمر ...
  األلباين : َوقِّْف َعْنَدْك اْشَوْي.

  السائل : نعم.
لباين : يا أخي قبل ما اإلنسان يستدل لقضية جيب تصورها تصوراً جيداً .. هل للموضوع األ

التحاكم إىل شخص معني يف حالة وجود أشخاص يف العراء يف الصحراء ليس هناك حاكم وليس 
هناك نظاٌم قائم ؟ .. أم البحث يدور مع وجود حاكم ونظام قائم ؟ .. أم البحث يدور حول مع 

ال أقول اآلن مبا أنزل هللا ألنه الواقع أنه يف حكم خليط اليوم  -قائم وحاكم حيكم وجود نظام 
؟ .. لكن يف حاكم حيكم بعضه مواقف للشرع وبعضه خمالٌف للشرع فنحن نتساءل اآلن ..  -

هل نقطة اخلالف بني هؤالء وبني األخ الذي أشرت إيل (يعين علي حسن ) هو أنه جيوز إقامة 
د حتت نظام ذلك احلكم وبدون إذن من هذا احلاكم أم دون وجود مثل هذا شخص يقيم احلدو 

  احلاكم ؟ هل هنا فيه تفصيل ملثل هذه املسألة ؟ .. اجلواب ال.
  السائل : ال.

  
  

األلباين : طيب .. أذن حنن نتساءل ما عالقة هذا الدليل مبا إذا كان هناك حاكم حيكم .. 
من أحكامه .. فلو أن رجًال نصب نفسه ليحكم بني حكمه نقول أنه خمالف للشرع يف كثري 

الناس من عند نفسه كما قلنا آنفاً بالنسبة ألمري اجلماعة املزعومة نصب نفسه وبدأ يُطَبِّق 
األحكام الشرعية هذا احلاكم الذي هو فرد من أفراد شعبه .. ماذا سيفعل مع هذا اإلنسان ؟ 

  .هل يفسح له اجملال ليقيم احلدود الشرعية ؟
  السائل : طبعاً ال.

األلباين : طبعاً ال .. إذاً املوضوع ليس يف هذه الصورة اليت حنن اآلن نتحدث عنها إقامة فرد 
حيكم ويطبق احلدود الشرعية حتت نظاٍم حاكم متسلط متجرب .. ِصْفُه مبا َشْئَت .. لكن حنن 

األسف يعين أوضح من أن  نعلم بالضرورة أنه ال يتمكن من إقامة احلدود الشرعية وواقعنا مع
نتحدث .. لو رأيت رجالً يسب هللا ورسوله .. ما تستطيع أن تضربه بَِعصا بيدك ألن احلاكم ال 

ينتصر للحكم الشرعي هنا وال يدافع عن األحكام الشرعية ما بالك رجل قتل مسلماً عامداً 
به ستزداد الفتنة وأنا أظن متعمداً ؟ فيأيت هذا الذي نصب للحكم ويأخذه ويقتله ماذا َسيُـْفَعل 

وهذا الواقع الرجل [ يعين أبو احلارث ] الذي يـَُردُّ عليه موجود واحلمد هلل وبإمكانه أن يـُبَـنيِّ  -
  .. يف عندك شيء. -ما عنده مما ذكرت أو مما مل أذكره 



  علي حسن : عندك اخلرب اليقني.
  األلباين : بارك هللا فيك.
  أبا احلارث : هللا حيفظك.

لباين : [ هدول ] هؤالء اجلماعة ما يف َعْنْدُهْن [ عندهم ] علم ما [ بيفصلوا ] يفصلون بني األ
حالة وحالة ولو كان هناك مجاعة كما قلت آنفاً يف العراء وليس هناك حاكم هنا يرد حكم أيب 

ذه الكنية ألنه مطاٌع يف قومه مطاع يف قومه ليس هناك إذا ما ح كم حبكٍم احلكم هذا الذي ُكِينَ 
ما من يعارضه ومن يرتتب من وراء حكمه فتنة وفساد يف األرض كبري والقواعد الشرعية تعلمنا 

أن املسلم يف بعض األحيان يضطر ملخالفة احلكم الشرعي من باب دفع املفسدة الكربى 
  باملفسدة الصغرى .

يقضي بني الناس  أبو احلََكم هذا بعد ما سأله الرسول هذا السؤال وأجاب مبا عنده هل كان
  وأظن أنك تفرق معنا بني احلكم وبني تنفيذ احلكم . -وحيكم بني الناس 

  السائل : نعم.
األلباين : فأنا أحكم مثًال بأن فالن .. مادام أنه زىن وهو حمصن فهذا جيب رمجه باحلجارة .. هذا 

فيذ هذا احلكم هل يل تن - شرعاً  - حكم وحكم مطابق للشرع .. لكن هل يل تنفيذ هذا احلكم 
...  

  السائل : ال.
َ تنفيذ األحكام .. ولذلك كان يف كل عصور اإلسالم من يعرف بأنه  األلباين : أم ينفذه من ُويلِّ
مفيت ومن يعرف بأنه قاضي .. فالقاضي له اختصاصه واملفيت له اختصاصه .. أشبه ما يكون 

حلاكم لكن هو ليس حاكماً إمنا هو مبدير الشرطة .. رئيس الشرطة ينفذ احلكم الذي يأتيه من ا
أبو احلكم هذا هل كان يف عهد  - ُمنَـفِّذ .. ولذلك فاخللط بني األحكام هي مصيبة كربى 

الرسول عليه السالم يقضي بني الناس دون أن يَُأمِّره الرسول عليه السالم بأن حيكم بني الناس 
  وأن ينفذ ما حيكم بني الناس ؟

  ا احلديث عالقة باملوضوع أبداً .. بقي معك شيء .. تفضل.اجلواب .. ال إذاً ليس هلذ
علي حسن : األمام اآلجّري يف كتاب الشريعة يروي بسنده عن عمر بن يزيد قال مسعت احلسن 

  ... -أيام يزيد بن املهلب فتنة كانت يف ذلك احلني  -أيام يزيد بن املهلب يقول وقد أتاه رهٌط 
  األلباين : إي نعم.
م ...علي حسن : ف م ويغلقوا عليهم أبوا   أمرهم أن يلزموا بيو

  األلباين : هللا أكرب.
م صربوا .. ما لبثوا أن يرفع هللا  علي حسن : مث قال : وِهللا لو أن الناس ابتلوا من قبل سلطا

م يفزعون إىل السيف فيوكلون إليه ...   عز وجل ذلك عنهم .. وذلك أ



  األلباين : هللا أكرب
  و وِهللا ما جاءوا بيوم خٍري قط ...علي حسن : 

  األلباين : صحيح هذا ...

  
  

علي حسن : مث تال قول هللا تعاىل : " ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا 
  ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ".

  .. هللا أكرب طيب غريه.األلباين : هللا أكرب .. إي هذا إنكار صريح للخروج على احلكام .
السائل : األسئلة الثانية نفس احلكم بِتاع احلديث ُشَرْيح .. إيل هو قصة حتاكم عمر واألعرايب 

  إىل ُشَرْيح ..
  األلباين : إي نعم.

  السائل : نتلوه عليك.
  األلباين : تفضل لَْنشوف ِنْسَمع.

  السائل : قال علي بن َجْعد أنبأنا ُشْعَبة عن َسّيار ..
  أللباين : عن ... ؟.ا

  السائل : عن َسّيار.
  األلباين : َسّيار .. نعم.

السائل : ... عن الشعّيب قال أخذ عمر فَـَلساً من رجل على َسْور فحما عليه فغضب فخاصمه 
الرجل .. فقال : عمر اجعل بيين وبينك رجالً فقال الرجل : إين أرضى ِبُشَرْيح القاضي فقال 

سليماً فأنت له ضامن حىت ترّده صحيحاً سليماً .. قال : فكأنه أعجبه  ُشَرْيح : أخذته صحيحاً 
شفاعته قاضياً .. وقال : ما استبان لك من كتاب هللا فال تسأل عنه فإن مل َيْسَتِنبْ يف كتاب هللا 

  فمن السنة فإن مل جتده يف السنة فاجتهد رأيك.
ني عمر بن اخلطاب .. طلب منه أن حيكم األلباين : إي هذا حنن نقوله .. هذا يعين أمري املؤمن

فرآه مصيباً يف حكمه وجده أهًال ألْن يكون قاضياً فوّاله القضاء .. أي شيء يف هذا .. ؟ .. 
هل هناك من يقول ال جيوز القضاء يف اإلسالم ؟ .. ال جيوز أن يـَْنِصَب اإلنسان نفسه قاضياً 

.. ! مهما كان شأنه ال يتمكن من أن يقيم  وحتت ُحْكِم حاكٍم .. ظامل جائر ُمغري مسلم عادل
حدود هللا إال بإذن من هذا احلاكم وإال كان حكمه فتنًة على الناس كما قلنا آنفاً .. فهذا 

  استدالل يف غري حمله .. كشأن أدلتهم كلها .. وهللا املستعان.
  السائل : ... فاعتزل تلك الفرق كلها ...

  .. أليس كذلك ؟. األلباين : وكن مع الفرقة الناجية



  السائل : نعم
األلباين : طيب .. يعود الكالم يف الفرقة الناجية كما قلنا يف الطائفة املنصورة هل الفرقة الناجية 

  حمصورة جبماعة اجلهاد ؟ ..
  السائل : نعم. [ الذي يظهر أنه ليس جواباً عن سؤال الشيخ ولكن موافقًة لكالمه وهللا أعلم ]

  
  

إيش يف هذا دليل .. حنن نفهم احلديث .. أن املسألة .. حني ما قال عليه السالم  األلباين : فإذاً 
يف ذاك احلديث : دع الفرق كلها ما دام أنه ليس هناك إمام جيمع املسلمني حتت رايته ويريد كل 

شخص من هذه الفرق أن ينصب نفسه أمرياً كما هو واقع املسلمني اليوم وكما قال الشاعر وكل 
ًال بَِليلى وليلى ال تقر هلم بذاك .. أنت تعلم أن هناك مجاعات وكل مجاعة هلا إيش .. يدعي وص

أمري وكل مجاعة تضرب على وترية واحدة .. أنه كل واحد يقول البد من إمارة .. طيب .. صار 
ة يف عندنا إمارة هنا وإمارة هنا وأمارة هنا .. ما واجب املسلم الذي هو من الفرقة الناجية بدالل

حديث ُحَذيـَْفة هذا .. ؟ .. ما واجبه .. ؟ .. [ بِْيِألَّك ] يقولك دع الفرق كلها أي ال تتعصب 
لطائفة لفرقة دون فرقة ولو أن تعض على جذع شجرة فالقضية قضية أنه ال تكن عضواً يف إمارة 

مجيعاً وجيمعهم من اإلمارات كثرية ألن هذه اإلمارات ستتطاحن إالّ إذا ُوِجَد إمام حيكم املسلمني 
حتت راية واحدة أنت جيب أن تكون معه وإّال فدع الفرق كلها فنحن ما نقول إنه ال يكون من 

  - لكنها أساءت فهماً  -فرضية هذه  - الفرق الناجية .. ال يكن لنفرتض أنه هناك فرقة ناجية 
.. فنصب أحدهم  أساءت فهماً أنه البد من إمارة -كما هو الواقع اآلن بالنسبة هلذه اإلمارات 

ا عقيدة سلفية .. لو نظرت إىل منطلقه يف حياته لوجدته  أمرياً .. ولو نظرت إىل عقيدته لوجد
على الكتاب والسنة لكن شذَّ وأخطأ يف هذه املسألة .. خطًأ فكرياً وعملياً .. فكرياً قال البد 

ناس وليس علماء من إمارة ولو تعددت اإلمارات .. عمليًاَ◌ نصب نفسه أو نصبه رعاء ال
املسلمني .. نصبوه رئيساً وأمرياً فكان أمرياً هذه اإلمارات هي حمور حديث حذيفة ال تكن مع 

طائفة مع فرقة من هذه الفرق ما دام ليس هناك إمام جيمعهم .. احلديث عظيم جداً وهو ضد ما 
  َيدَّعون داللته لصاحلهم .. غريه.

كأنك قلت لألخ علي يعين حيرم تعدد اجلماعات واإلمارات يف اجلهاد   السائل : ويف موضع آخر
  بينما يبيحها يف غري اجلهاد.

  األلباين : من هو .. ؟.
  السائل : هذا صاحب الكتاب هذا.

  األلباين : أيوا
  السائل : ... إي



  األلباين : ... حيرم ...
ا تثري فتنة وانقسامات بينما السائل : حيرم .. يقول يف اجلهاد أن تتعدد اإلمارات واجلما عات أل

  يبيح التعدد هذا يقول ال بأس به يف خارج اجلهاد.
ا تنظيم وضع للمسلمني سواًء كان  األلباين : إي هو هذا .. أنا بقول إمارة إذا كان املقصود 

مثل هذه  وضعاً دينياً أو كان وضعاً دنيوياً .. رئاسة يعين فهذه الرئاسة البد منها .. مكتبة صغرية
املكتبة البد ما يكون فيها مسؤول لكن البحث املهم هو اإلمارة الكربى اليت يرتتب من ورائها 
مبايعته وإطاعته يف املنشط واملكره ولو جلد ظهرك وأخذ مالك وإىل آخره .. هذا ليس هلؤالء 

  إطالقاً بينما هم جيرون هذه األحكام اليت قاهلا الرسول .. غريه إيش عندك.
ئل : شيء آخر يستدلون يقولون مثًال إيش الضابط .. مسألة مثًال اجلهاد أو اخلروج .. يعين السا

إذا كان باملدة .. فالرسول بقي ثالثة عشرة سنة مع اجلهاد .. وإذا كان بالعدد فأول معركة [  
  كانوا ] ثالمثائة وكذا وحنن باقي لنا أكثر من عشرين سنة والعدد قد يكون باآلالف.

يأ اجلماعة املسلمة للقيام بواجب ما .. للقيام األلبا ين : حنن مايف عندنا سنني .. [ عّنا ] عندنا 
بواجٍب ما .. حنن اآلن نضرب مثًال سهًال مسحاً جداً لفهم القضية تُرى األمر باملعروف .. األمر 

  باملعروف فقط أيسر والّ اجلهاد يف سبيل هللا أيهما أيسر ؟.
  عروف.السائل : األمر بامل

  األلباين : هاه
  السائل : األمر باملعروف.

  
  

األلباين : األمر باملعروف .. واألمر باملعروف له ثالث مراتب كما هو معلوم من رأى منكم منكراً 
فليغريه بيده ... هذا .. تغيري املنكر بيده هل يستطيعه املسلمون يف بلٍد من بالد اإلسالمية .. ؟ 

  ه ؟... هل يستطيعون القيام ب
  السائل : ال.

األلباين : كيف يستطيعون اجلهاد يا مجاعة !!! .. فمىت ... اآلن يَرِد السؤال الذي أنت أوردته 
بالنسبة للجهاد .. مىت يتمكن املسلمون من األمر باملعروف من املرتبة العليا واألوىل ؟ .. هذا ال 

م وصربهم وعلمهم .. و ُيْسَأل هذا السؤال ألنه هذا يتعلق بوضع املسلمني من حيث  قوة إميا
.. و .. إىل آخره هذا األمر موكول إىل هللا تبارك وتعاىل كل ما ميكن أن يقال من أجل وضع 

تلك احلدود كم سنة حنتاج نقول هذا أمره إىل هللا لكن حنن علينا أن منشي يف حدود ما أمر هللا 
م املادية واملعنوية إمنا النصر وحنن ال نعتقد أن النصر يستحقه املسلمون باس -عز وجل  تعدادا

بيد هللا تبارك وتعاىل حينما نصر هللا املسلمني يف غزوة بدر وخذهلم يف ابتداء األمر يف غزوة حنني 



م كما هو مذكور يف القرآن  -يف غزوة حنني  -ما كان هناك إالّ علة واحدة  م بكثر هو إعجا
زموا  الكرمي لكن بعد ذلك هللا عز وجل امنت ع م يف احلادثة األوىل حيث ا ليهم ونصرهم مع أ

فنحن علينا أن نأخذ  - كانوا أكثر عدداً من عددهم يف غزوة بدر اليت نصرهم هللا تبارك وتعاىل 
م  باألسباب مث نتوكل على رب األرباب أما مىت نصر هللا .. ؟ حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أ

ن نشاء .. فالنصر من عند هللا ال ميكن أن يوضع له حٌد وزمٌن قد كذبوا جاءهم نصرنا وجنَُِّي م
م  إطالقاً .. األمور الشرعية ليست كاألمور املادية حنن نسمع اليوم من بعض الدول الكربى أ
يضعون مثًال ميزانية مخس سنوات ملعاجلة مرٍض ما أو مشكلة عارضة ما مث بعدها بسنوات [ 

مور املادية ميكن تنظيمها إىل حد كبري وإخضاعها إلرادة احلُّكام أما بيغريوا ] يغريوا الربنامج األ
األمور املعنوية هذه دقيقة ودقيقة جداً ولذلك فمن اخلطأ إيراد مثل هذا السؤال مىت يكون 

العدد ... ؟ حنن لسنا مسؤولني عن العدد حنن مسؤولني أن يستمر املسلمون يف القيام بواجبهم 
وجل من هؤالء يستحقون نصر هللا ييسر هلم السبل اليت ال ختطر يف باهلم وحينما يعلم هللا عز 

  سلوكها ألن
  هللا عز وجل ينصر من يشاء .. وهللا املستعان .. نعم.

علي حسن : شيخنا أحملتم يف كالمكم قبل قليل إىل غزوة حني واآليات املعروفة فيها قبل قليل 
  اليت متثل حبق منهجاً عظيماً.

  ي نعم.األلباين : إ
علي حسن : هل من املمكن أن نقول كقاعدة بأن النقص يف الرتبية سبب للهزمية بداللة هذه 

  اآليات.
  األلباين : ال شك.

  علي حسن : هللا أكرب.
األلباين : ال شك هذا فيه عربه ألنه حنن نعتقد أن الصحابة قد ربوا لكن من زاوية واحدة ُأْعِجبوا 

  فكان ذلك سبباً هلزميتهم ...
  علي حسن : هللا أكرب.

األلباين : فأن املسلمون اليوم من قيامهم بكل ما جيب عليهم لو درسنا ترمجة أفراد من أي 
مجاعة اليت تؤمر عليها أمرياً أنا على مثل اليقني لوجدناهم ليسوا مسلمني ال أقول مؤمنني ليسوا 

ما هم مع ذلك هم هؤالء  مسلمني يعين ليسوا سالكني على اإلسالم إّال ما شاء هللا وقليلٌ 
اجلماعة يريدون أن يقيموا دولة اإلسالم ويريدون أن جياهدوا الكفار واحلكام الذين ظهر منهم 

ذه املناسبة .. َأذُْكر وبعض إخواننا يذكرون هذا مين  الكفر الصُّراح ليس هذا أبدا باملستطاع أنا 
أنه كان يعين مفكراً سليم التفكري  جيداً فأنا معجب بكلمة قال رجل جاهلي لصاحبه يدل على

  وهي القصيدة املعروفة المرئ القيس :



  بكى صاحيب ملا رأى الدرب ... دونه وأيقن بأنا الحقني بقيصرا
  فقلت له ال تبكي عينك إمنا ... حناول ملكاً أو منوت فنعذرا

  
  

قامة حكم هذا الشطر األخري من البيت هو الذي يعجبين .. هو حياول ملكاً حنن حناول إ
  إسالمي .. كيف ... ؟ ..

علينا أن منشي يف هذا الطريق يف حدود استطاعتنا فإما أن نصل يف إقامة احلكم وإما أن نكون 
معذورين أما وضع قيود وشروط وعدد جيب أن يتوفر هذا كله ضرب يف حديد بارد .. ال قيمة 

  له.
  سائل آخر : طيب شيخنا تسمح باستفسار.

  األلباين : تفضل.
سائل آخر : قلت قبل قليل أنه هؤالء ما يستطيعون حىت األمر باملعروف تغيري األمر باملعروف 

  والنهي عن املنكر باليد ...
  األلباين : إي نعم.

السائل آخر : .. فكيف يريدون اجلهاد ؟ هم من هذا املنطلق يقولون حنن لعمل هذا الشيء 
على األمر باملعروف والنهي عن املنكر .. ضربونا  نريد أن نقاتل هؤالء احلكام الذين إذا حاولنا

  وحتاكموا إىل غري ما أنزل هللا ...
  األلباين : نعم.

السائل آخر : فرييدون أن يضربوا حىت يـَُوّلوا من حيكم بظنهم من حيكم باهلل حىت يبدؤوا األمر 
  باملعروف والنهي عن املنكر فهل من تفصيل يف هذا الشيء.

  ت معنا بأن األمر باملعروف أهون من اجلهاد ...األلباين : إذا كن
  السائل آخر : نعم.

  األلباين : فهل جنحوا باألمر باملعروف ؟.
  السائل آخر : ال طبعاً.

  األلباين : طيب ... هل ينجحون باجلهاد.
  السائل آخر : بالتأكيد ال.

ساعدهم إىل معاجلة املوضوع  األلباين : إذاً .. مث جربوا .. جربوا يعين منطقهم .. العقل تبعهم ما
مبثل هذا املنطق يعين أنا بقول أحياناً أنت مثًال عندك من القوة والنشاط بأن ترفع مخسني  

كيلومرت [ يقصد كيلوجرام ] على ظهرك أو يدك ... إىل آخره تريد أن ترفع مائة كيلوجرام .. 
  هل هذا عقل ؟.



  السائل آخر : ال طبعاً.
زام والّ أم هو النهوض والنشاط والقوة .. ال شك أنه هذا األلباين : هل هذا نتيج ته اهلالك واال

  سيكون عاقبة أمره خسراً.
  السائل آخر : طيب يف شيء آخر ...

األلباين : بقول .. كم سنة مضى على هؤالء الذين جربوا منطقهم املنحرف عن العقل والشرع 
  .يف آًن واحد ؟ .. كم سنة مضى عليهم ؟ .. ما تـَُقدِّ 

  السائل آخر : ما أحصيه العدد ...
  األلباين : يعين ... سنة.
  السائل آخر : ال أكثر.

  األلباين : هاه .. ِإي قل .. يعين قل العدد األقل.

  السائل آخر : ما عندي علم بالعدد حىت أقدرها.
الشرعية  األلباين : طيب .. املهم الظواهر ال تبشر خبري . ألن األمر حيتاج إىل اختاذ األسباب

والكونية .. ال هذه وال هذه قد اختذوها .. واملبني مكتوب من عنوانه وقادة اجلماعات كثرية يف 
  خمتلف البالد اإلسالمية وثاروا مثل هذه الثورات مث رجعوا خبفي حنني بل وال خبفي حنني.

إىل سائل آخر : طيب يف اعرتاض آخر إنه .. تكلمت مرة شيخ مع أحد االخوة قال : ذهبت 
  السويد لدراسة الكمبيوتر...

  األلباين : إىل ...
  السائل آخر : السويد ...

  األلباين : السويد ...
  السائل آخر : أهـ ...

  األلباين : ْأْمـ ...
السائل آخر : إىل دراسة علم الكمبيوتر وكيف استخدام املعامل ... وقد أخربته باملفاسد وكان 

ربته باملفاسد ... ويذهب من اجلامعة إىل املسجد وإىل معي فضيلة الشيخ أبو مالك .. فأخ
ا .. أنت قلت له ال جيوز لك ذلك .. ويف نفس الوقت اآلن نوهنا قلت ..  الغرفة اليت يسكن 

م ؟ .   هم يريدون اجلهاد وال ميلكون حىت إبرًة يعرفون كيف يصنعوها حملياً إلخاطة رقع ثيا
وج حىت خنرج خارج البالد نتعلم حىت نعرف كيف نصنع فهم يقولون الشيخ يقول ال جيوز اخلر 

بأنفسنا وكذلك يقول عندما نستشهد باجلهاد وكذا يقول ال منلك حنن األسلحة فكيف نـَُوفِّق يف 
  ذا النقيضني أصبح يف نظرهم.

  األلباين :ماذا فعل الرسول عليه السالم ... ؟ .. ماذا فعل الرسول ؟

  
  



ت هذه العقيدة منسوخة عملياً من أذهان املسلمني الرسول صلى كون الرسول هو القدوة أصبح
هللا عليه وسلم ما انتصر على فارس والروم .. َهّلي كانوا ِهنِّ [ الذين كانوا ] يومئٍذ أشبه ما 

زامها .. كانوا مها الدولتان العظيمتان املسيطران على العامل املعروف  يكون بأمريكا وروسيا قبل ا
نشأت الطائفة املسلمة .. بقيادة الرسول عليه السالم فهل ُنِصَر الرسول صلى هللا  يوم إٍذ .. مث

  عليه وسلم بالسالح املادي كأساس أم السالح املعنوي.
  السائل اآلخر : السالح املعنوي طبعاً.

األلباين : معنوي .. هذا ال ينايف استعمال السالح املادي يف حدود اإلمكانية لكن األصل يف 
  ح املعنوي .السال

اآلن هم يعكسون املوضوع يقولون مثًال كما نقلت أن الشيخ بِيقول ما بِيجوز الذهاب إىل بالد 
الكفر ليتعلموا مثًال العلوم اليت تساعدهم لالستعداد املادي هذا مفهوم متاماً ملاذا يقول الشيخ 

اسد ُخُلِقيَّة ورمبا مفاسد هذا أال يعلمون بأن الشرع ال يريد باملسلمني أن يورطوا أنفسهم يف مف
  عقدية وفكرية .

هم يعلمون هذه املفاسد إذاً هم يريدون كما يصرح بعض الدعاة اإلسالميني اليوم أن الغاية أن 
حيققوا أن الغاية تربر الوسيلة ،أي لنكون حنن أقوياء مادًة جيب أن نكون كاألوربيني استعداداً 

ي ال ميكن للمسلمني وللدولة اإلسالمية حينما تقوم ماديًاَ◌ ال هذا مش وارد وأنا يف اعتقاد
ال ميكن أن تكون هذه الدولة من االستعدادات املادية   -ونرجو أن يكون ذلك قريباً  -قائمتها 

كالكفار ألن الكفار متفرغون هلذا اجلانب من االستعداد املادي خبالف املسلمني حاكماً 
بل هم متوجهون لالستعداد املعنوي قبل االستعداد وحمكومني ليسوا متفرغني لالستعداد املادي 

  املادي.
فلذلك هؤالء املشار إليهم من بعض الدعاة يريدون أن يأخذوا َسَنْن اليهود َسَنَن الكفار وهذا 
طبعاً ال جيوز ألن الكفار دمغهم هللا عز وجل وطبعهم بقوله يف القرآن الكرمي :" يعلمون ظاهراً 

  اآلخرة هم غافلون " . من احلياة الدنيا وهم عن
املسلمون جيب أن يكون وضعهم على العكس متاماً إالّ ما شاء هللا بقدر تطبيق قوله تعاىل :" 
وأعّدوا هلم ما استطعتم من قوة ... " قوة مادية لكن القوة األساسية هي املعنوية اإلميانية .. 

حنرافهم عن الفقه اإلسالمي ولذلك فهذا اإليراد الذي نقلته عن اجلماعة أيضاً يدلنا على ا
الصحيح فنحن إذا قلنا مثًال ال جيوز للمسلمات أن يدخْلَن اجلامعات املختلطة ألنه يف فساد يف 

تعريض البنات وللشباب الفتنة سيقال لنا من أين نأيت باملمرضات وبالطبيبات وإىل آخره هذا 
القطة ليس كل النساء وال الشباب يقال فعًال نقول .. يف بعض األمثال .. لكل ساقطٍة يف احلي 

املسلم واملسلمات ليس كل فرد من أفراد هؤالء عنده استعداد لتطبيق األحكام الشرعية 
  بكاملها .



فإذا قال قائٌل كما مسعتم آنفاً ذلك الشخص الذي تكلم من تايالند وسأل عن الربا وما الربا إذا 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .. هل كل  قلنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن هللا

  املسلمني يستجيبون هلذا األمر ؟
اجلواب ال إالّ القليل منهم هذا مع أنه فيه نص صريح" لعن هللا آكل الربا وموكله" وليس هناك 

نص صريح يفهمه عامة الناس كما يفهمون هذا النص الصريح املتعلق الربا ليس هناك نص 
  ختالط وخباصة إذا كان ُمَؤوَّالً لتحصيل علم من العلوم الكفائية .صريح يف حترمي اال

  
  

فإذاً أنا أتصور أنه كل املسلمني واملسلمات راح خيضعوا هلذا احلكم الشرعي ، إذاً وجود طبيبات 
هذا كمثال سيتحقق بقيام األفراد املنحرفني ، مش ضروري حنن نكون كبش الفداء بيجوز [ 

د يصاب كالً أو جزًءا يف شرفه .. يف عرضه .. ومع ذلك يف النهاية ميكن ] هذا املنحرف ق
ستكون طبيبة وتعاجل النساء املسلمات بدل ما يعاجلُهنَّ الطبيب من الرجال إذاً الغاية ال تربر 

  الوسيلة والُشْبة اليت ألقيتها آنفاً تنطلق من هذه القاعدة اليهودية.
  السائل آخر : نقلتها شيخي.

  ها.األلباين : 
  السائل : نقلتها عنهم.

  األلباين : جزاك هللا خري.
  السائل آخر : وإياك.

إمارة اجلماعات على إمارة السفر ، يقول أنه هو قياس  - قياس  -السائل : نعود شيخ استدالل 
صحيح للعلة املشرتكة .. فيقول البحث اآلن هو يف ما العلة يف إمارة السفر واحلق يف أن العلة 

  ولكنه مفتقر ... -يف نفس احلديث  - ثابتة بالنص
  األلباين : ما هي العلة املنصوص عليها يف احلديث ؟.

اية البحث بتاعه بأن العدد ليس السفر.   السائل : العلة إّيل َهيَّ .. آ .. يف 
  األلباين : أسألك ما هي العلة املنصوص عليها يف احلديث يف دعواهم ؟.

  وليس السفر. السائل : يف دعواه هو أن العدد
  األلباين : قـُْلي قـُْلي وين العلة يف احلديث ؟.

ا إن شاء هللا.   السائل : إذا كنتم ثالثة يف سفر .. وهو [ َحَيْأيت ] سيأيت 
  األلباين : ال ما أعتقد .. نعم.

السائل : يقول .. قال لتعدد األوصاف املرتتب عليه احلكم يف احلديث فيجب حتديد أي هذه 
املؤثرة يف احلكم يقول: إن أقل عدد جتب فيه اإلمارة هو ثالثة حلديث أيب ذر  األوصاف هو



  وحديث أسامة بن زيد لرجل بعد أن يكون أمرياً على رجلني .
وهذا العدد يقول هو نفسه املذكور يف إمارة السفر يقول فهذه اإلمارة متعلقة بالعدد ال بالسفر 

  وهذا هو تنقيح املناط ..
  هذا .. ؟ .. شو نص احلديث.األلباين : كيف 

  السائل : نص احلديث إذا كنتم ثالثة يف سفر.
  األلباين : يف سفر.

  السائل : نعم.
األلباين : طيب .. كيف متعلق يف العدد .. الصواب أن يقال بالعدد والسفر .. هذا إذا انتفى 

  ثنني ؟.أحد العلتني انتفى احلكم مبعىن .. إذا كنتم ثالثة .. هل جيب إذا كانوا ا
  السائل : ال.

  األلباين : ال .. طيب إذا كانوا ثالثة ومل يكن يف سفر .. هل جيب .. ؟.
  السائل : ال.

األلباين : إذاً كالم باطل هذا، يف احلديث علتان إذا وجدتا وجد املعلول كما يقول الفقهاء احلكم 
انتفى إحدى العلتني انتفا يدور مع العلة وجوداً وعدماً .. العلة هنا العدد والسفر .. فإذا 

  املعلول وهو احلكم.
  السائل : وبالرغم أنه يقر يسميه حديث إمارة السفر.

األلباين : إي هذا هو .. سبحان هللا بس ال يفوتين أن ألفت نظرك أن احلديث الذي تلوته يف 
م وجدوا فيه ارتياحاً فيما يظنون أنه  يؤيد دعواهم أول اجللسة بلفظ فيه تفصيل وركنوا إليه أل

  اقرأ اآلن نص احلديث الثاين.
  السائل : يقول:" ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إّال أمروا عليهم أحدهم".

  األلباين : أهـ .. ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض هذا احلديث:
  أوًال : كما قلت يف أول اجللسة ال يصح

ت لك آنفاً أن من كان .. مجاعة أن كانوا يف العراء يعيشون وثانياً :هو لو صح لكان دليًال ملا قل
ليس عليهم حاكم فهؤالء ينظموا أمورهم عليهم أن يؤمروا أحدهم كما قلت بالنسبة أليب احلكم  

كان إيش مطاع يف قومه فكانوا يقبلون حكمه هذا احلديث هذا حمله يف ما لو كان صحيحاً لكن 
  يح باللفظ األول " إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا أحدكم"هذا احلديث ليس صحيحاً إمنا الصح

أما احلديث الثاين بلفظ ال حيل فهذا يف الواقع له قصة معي ومع مجاعة حزب التحرير بصورة 
  خاصة.

  علي حسن : شو حديث شيخنا.



  األلباين : ال حيل .. لثالثة.
  علي حسن : آهـ .. نفس احلديث لكن بلفظ آخر.

  
  

ظ ال حيل .. إي نعم .. هذا له قصة رمبا يعلم احلاضرون شيئاً من أفكار حزب األلباين : بلف
  التحرير هؤالء بال شك كبعض اجلماعات األخرى هلم أمري وجيب إطاعته يف كل ما يقوله .

إىل درجة أنه .. لو أمر األمري حبكٍم خمالٍف للشرع فيجب إطاعته خالف احلديث املعروف :" ال 
ية اخلالق " قصة طويلة لكن البد من ذكر خالصة عنها ملا فيها من عربة طاعة ملخلوق يف معص

وفائدة .. كنت يف دكاين يف دمشق حينما رنَّ اهلاتف ألول مرة يتصل يب أحد رؤوس حزب 
التحرير من دمشق يسألين عن هذا احلديث يوم إٍذ مل يكن عندي دراسة خاصة حول هذا 

  هذا احلديث .احلديث .. أجبته أنا ما أدري ما حال 
املعروف احلديث األول وهو يف سنن أيب داود وغريه لكن سأدرسه إن شاء هللا .. بعد أيام اتصل 

يب ودرست احلديث فتبني بأن يف إسناده رجالً معروفاً بالضعف عند علماء احلديث وهو من 
  أفاضل علماء املصريني والقضاة وامسه عبد هللا بن أيب هليعة .

ذا اللفظ ضعيف لكين استغربت ألول مرة هذا الرجل هو تفر  ذا النص فأجبته بأن احلديث  د 
م منحرفون عن  سؤال حزيب حتريري لشخص هم يعلمون أنين كنت منتصباً للرد عليهم وبيان أ

  الكتاب والسنة يف كثٍري مما يذهبون إليه فبدأت أحبث عن السبب فتبني يل ما يأيت:
الدين نبهاين رمحه هللا انتقل إىل عفو هللا إن شاء هللا ... عقد رئيس حزب التحرير الذي هو تقي 

م  جلسة مع أصحابه .. طبعا مع جملس شوراه .. أرادوا أن ينشروا نشرة وكما تعلمون من عاد
م دار  م يشتغلون بأموٍر سياسية ويعلنون أراءهم صراحًة يف خمالفة بعض احلكام يف بعض قرارا أ

  من هذا القبيل فصار خالف يف اجمللس .احلديث حول نشر نشرة 
الشيخ الرئيس رأى نشر هذه الرسالة على الرغم ما فيها من قسوة اجلماعة قالوا ال اآلن 

املصلحة ال تسمح لنشر هذه الرسالة صار خالف بني الرئيس وبني مرؤوسيه . فاحتج عليهم مبا  
أي أن هذه النشرة جيب أن تنشر كان طبعهم عليه أنه جيب إطاعة األمري هذا رأيكم لكن أنا ر 

فناقشوه مبنطقه هو .. قالوا له أنت بتقول وتستدل حبديث فليؤمروا أحدهم احلديث األول 
  وبيقولوا أنه األمر ال يفيد الوجوب .

حزب التحرير هكذا يقول األمر ال يفيد الوجوب البد من أنه يكون هناك قرينة .. فقال هلم : 
َُِت  القرينة احلديث الثاين حيث صرح وقال : ال حيل ... إذاً حراٌم عليكم أن ختالفوين ... 

  أصحابه وقالوا حنن ما نعرف هذا احلديث .. فقالوا يف أنفسهم نرجع .. بآ .. لعلم احلديث ..
رغم أنوفهم يعرتفون بأنه األلباين هو املرجع فاتصل هذا الذي أشرت إليه آنفاً فلما أعطيته 



ال يصح .. لكن القاعدة يا مجاعة تكفيكم األصل يف األمر الوجوب  اجلواب بأن هذا احلديث
إالّ لقرينة .. هذا هو رأي مجهور علماء األصول فكان هذا احلديث وثبوت الضعف عندهم فيه 

سبب ملخالفة أمريهم .. سبب ملخالفة أمريهم ألنه فيه التصريح بال حيل ألمري تشبث به 
إسناده فإذن ليس علينا بالواجب أن نطيعك هذا يستحب واآلخرون قالوا مادام أنه ال يصح 

وُيَسن أما أنه واجب .. ومن يوم إٍذ صار فـُْرقة بني أهل اجمللس فبعضهم بقي مع الشيخ رمحه هللا 
  وبعضهم انفصلوا عنه ..

الشاهد الذي يريد أن يدخل معركة وينصب نفسه خالف علماء املسلمني قاطبًة يف كل بالد 
ن مجاعة اجلهاد ويأتون مبثل هذه األفكار اليت ال يدل عليها دليل صحيح وفقه الدنيا ويقول حن

رجيح هذا وِهللا منتهى اخلطر من الناحية النفسية اليت ميكن االستدالل عليها ببعض النصوص 
الشرعية كمثل قوله عليه الصالة والسالم : " ثالث مهلكات ُشحٌّ ُمطاع وهوًى ُمتََّبع وإعجاب  

  برأيه " .. كل ذي رأيٍ 

  
  

أنا أنصح هذه اجلماعة وغريها أن ال ينفردوا بتأويل حديث وبتفسريه حىت يسألوا أهل العلم 
م من أهل العلم وحني ذاك يطبقون نصاً يف القرآن الكرمي وإالّ فقد  الذين يشهد هلم العلماء بأ

ذا النص قول هللا عز وجل :" فاسألوا  أهل الذكر أن كنتهم ال خالفوه شاءوا أم َأبـَْو .. أعين 
تعلمون " .. أنا أعتقد أن الذين أو الذي ألَّف ذلك الكتاب أعتقد وأنا ال أعرفه شخصياً وال 
أعرف مقدرته يف العلم أيضاً أنه ال يعتقد يف قرارة نفسه أنه صار من العلماء الذين يصح هلم 

ية املذكورة آنفاً :" فاسألوا االجتهاد يف فهم نصوص الكتاب والسنة وحني إٍذ عليه أن يطبق اآل
  أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " .. هذا ما عندي بالنسبة هلذا احلديث.

السائل : وعلى قولك يعين فاسألوا أهل الذكر .. يأيت بشبهات هلؤالء الشباب عندما يسألونه 
م : أن الشيخ يقولون له مثًال نرجع للشيخ األلباين أو الشيخ عبد العزيز أو غريه .. فيقولون هل

األلباين أو الشيخ عبد العزيز هلم فهم يف الفقه واحلديث ويف املسائل هذه أما املسائل اجلهادية 
  والقتالية حتتاج إىل خربة وكذا ..

  فتأخذون ِمْن َمْن هم يف اجلبهة ومن منهم يعرفون هذه األمور.
يَـَعْرفوا حيَِْملوا السالح .. لكن ال  األلباين : صحيح أنه األلباين والّ أبن باز والّ غريه ميكن ما بـْ

  يعرفون أحكام اجلهاد ؟!!.
  السائل : يعرفونه.

  األلباين : إيش معىن الكالم هذا .. هللا أكرب.
  أحد احلضور : يـُنَـوِّهون على ...



  األلباين : .. هذا من تسويل الشيطان هلم وتـَْنزيلهم لفتاواهم املخالفة للكتاب السنة ..
  .إيش قلت .. ؟

أحد احلضور : هذا يقولون من تأويلهم يقولون أنه الشيخ األلباين أو الشيخ ابن باز ما علموا 
ا على األرض احلية السيخ األلباين  بفقه الواقع حنن على األرض [ شنو يقولوا ] ماذا يسمو

  جماور الكتب و ...
  توا لنشوف [ لنرى ] ..األلباين : طيب .. طيب هاتوا فقهاً واقعاً وهاتوا حكمه شرعاً .. ها

سنقول لكم أنتم أعرف بالواقع لكن هذا الواقع ال يعطيكم احلكم .. احلكم يـُْؤَخذ من كتاب هللا 
ومن حديث رسول هللا .. سبحان هللا العظيم مكابرة عجيبة جداً .. األسئلة حينما ترد إىل علماء 

ستفىت هذه املسألة .. ال يعرفها املسلمني من كل بالد الدنيا تأيت عن مسألة وقعت هل يعلم امل
لكن املستفيت يصف هذه املسألة كما وقعت ملاذا ال يأخذ احلكم هو من هذا الواقع ويسأل 

  العامل ألنه يعلم أن العامل على الرغم من أنه ال يعرف هذا الواقع لكنه بعرف حكم هذا الواقع ..
م أعرف من فمن العجيب أن يربر فتاواهم .. فتاواهم القائمة على اجل هل بالكتاب والسنة بأ

ذا الواقع لكن هذه املعرفة ال تعطيكم حكم هذا الواقع  بالواقع ، بارك هللا لكم يف معرفتكم 
  فالبد لكم من أن تسألوا أهل الذكر كما هو نص القرآن الكرمي ..

ا كواقع األمر طبيعي  جداً .. على أي مسألة يسأل عنها العامل ليس من الضروري يكون عارفاً 
م  م .. يعين يربرون احنرافا احلقيقة أنه هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤالء الناس مغرر 
م يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم يا أخي كل من وقعت له مشكلة وهي ال تعد  العلمية بأ

ا من املستفىت  ي احلكم إال لكن هو ال يستطيع أن يعط - من العامل  -وال حتصى هو أعرف 
بسؤال العامل ولذلك حنن نستدل باآلية السابقة عليهم أن يسألوا أهل العلم اآلن قامت مجاعة 
اجلهاد ماذا تريد .. ؟ .. تريد أن جتاهد يف سبيل هللا .. طيب ما يعرف العلماء والفقهاء حكم 

ديه هذا اجلهاد ؟ .. وهل هو مستطاع أو غري مستطاع ؟ .. وهل جيب أن يقدم بني ي
االستعدادات اليت أشرنا إليها آنفاً .. وخباصة منها االستعدادات املعنوية .. سبحان هللا .. هللا 

  املستعان .. فٌنت كقطع الليل املظلم .. بَِقَي عندك شيء يا أخي.

  
  

ا للشيخ  السائل : هو طبعاً يبني جهلهم وعد فقههم كما قلت يعين يف املسائل هذه .. وذكر
لكم أنه بداية احلديث بأنه هو حيرم يعين تعدد اجلماعات يف اجلهاد وحيلها يف خارج علي وذكرته 

  اجلهاد ويـَُؤيِّد اجلهاد األفغاين مع تعدد اإلمارات هناك .. نعم.
  األلباين : إي نعم .. ملاذا مل جياهد مع األفغان ؟ .. ملاذا مل جياهد .. ؟.

  ناك ألََّفه .. ألَّفه يف اجلهاد األفغاين.علي حسن : هو شيخنا يبدوا ملؤلف الكتاب هو ه



  األلباين : لكن مجاعته ما جاهدوا هناك.
علي حسن : ال أفراد منهم الذين ألََّفهم ألََّف هو هذا الكتاب هناك وهذا الكتاب يعين وليد 
لة الصراعات والسياسية واجلهادية هناك يف بشاور عندما ألََّفه جلماعته املقاتلة هناك كان هلم جم

  وكاتب وكذا مبا يذكر لنا بعض االخوة.
  األلباين : طيب واجلماعة اليت قاتلت هناك انتقلت .. ؟

  علي حسن : أين شيخنا.
  األلباين : اليت قاتلت يف أفغانستان .. انتقلت.

  علي حسن : طبعاً ال إىل اآلن وضعهم أفضل من اإلخوان يعرفون أكثر.
م اآلن انتشروا يعين بعد األحداث ِإّيل صارت .. السائل : بداية احلديث ذكرت لشيخنا ه

  لألفغان بعضهم ذهب لبالد الشرك هناك والبعض يف البالد العربية واإلسالمية.
  األلباين : ما هلم عالقة جبماعة اجلهاد واهلجرة يف مصر.

يف أفغانستان  -يعين  -السائل : البعض هلم عالقة والبعض ال ... يعين فقط لوجودهم هناك 
ذه األفكار.ت   أثروا 

  األلباين : هللا جيمع املسلمني على الفهم الصحيح .. تفضل يا أخ.
أحد احلضور : شيخنا أوًال أقول هؤالء الذين يتكلمون على العلماء ويقولون أن العلماء ال يوجد 

عندهم الفقه بالواقع هل هؤالء خالطوا هؤالء العلماء حىت يعرفوا أن هؤالء العلماء ال علم 
ا على اإلمارة هي أن شيخ  لديهم بفقه الواقع ؟ مث لبعض هؤالء شيخنا شبة أيضاً يستدلوا 

اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا تعاىل كان جياهد وكان خيرج ويقاتل إىل آخره فرمبا تكون هذه غابت 
م  من األسئلة ورمبا بعض الناس إذا مسع هذه األجوبة مث وردت عليه هذه الشبة أن شيخ اإلسال

  كان جياهد مل يأخذ باألجوبة هذه .. فبارك هللا فيكم يعين ...
  األلباين : أخي هذه الشبة يعين .. كما يقال يغين حكايتها عن الرد عليها ..

الوضع يف زمن ابن تيميه ليس كوضعنا اليوم بل هناك فوارق كثرية وكثرية جداً أول ذلك أن 
ما آنفاً الكفائي والعيين ..اجلهاد يف سبيل هللا كان عقيدة إسالمية ب   قْسَمي اجلهاد الَذْيِن ذكر

اليوم اسم اجلهاد يكفي إلنكاره على الداعني إليه فشتان بني ذلك الوضع والوضع الذي حنن 
أن ابن تيمه كان جياهد ليس رغم احلاكم املسلم األعلى  -وهذا مهم أيضاً  -حنياه اليوم .. ثانياً 

  ومما يؤكد حكمه الذي على أساسه نصب حاكماً على املسلمني . بل ذلك من نظام ذلك احلاكم
الوضع اليوم خيتلف عن ذلك الوضع متاماً .. فلو أن هناك دولة مسلمة تأذن حقيقًة لتقوم مجاعة 

  من املسلمني جياهدون يف سبيل هللا لوجدت البن تيميه أمثاًال يف هذا الزمان .
ذكرت آنفاً عما كان عليه يف زمن ابن تيميه رمحه هللا لكن الوضع اآلن خيتلف كل االختالف كما 

  يكفيك أن ابن تيميه حني ما كان جياهد جيد الشعب معه والدولة معه اليوم



أوًال: ال جتد الشعب نفسه ليس عنده استعداد للجهاد يف سبيل هللا إال أفراد قليلني منهم ممن مل 
اليوم شغلهم عن اجلهاد يف سبيل هللا ما جاءت تشغلهم الدنيا عن اآلخرة بينما مجاهري املسلمني 

  اإلشارة إليه يف حديث :" ... حب الدنيا وكراهية املوت " ..

  
  

ثانياً: احلكام اليوم لو وجدت هذه الطائفة وكانت قليلة سيقفون هلا باملرصاد وهذا هو الواقع 
ا احلقيقة ال قيمة هلا يف ما إذا فكرنا ب الفرق سواء من ناحية اجملتمع ولذلك فهذه الشبة اليت ذكر

اإلسالمي يومئٍذ واجملتمع اإلسالمي اليوم والفرق بني احلاكم يف ذلك الزمان الذي كان يـَُؤيد ذلك 
  اجلهاد واحلكام الذين أحسنهم اليوم يقف يف طريق اجملاهدين يف سبيل هللا.

ابن تيميه أن أحد احلضور : بس شيخنا الذي أذكره أنه جاء ترمجة هذه القصة قصة جهاد 
  احلاكم والشعب جاءوا يطلبون من ابن تيميه أن حياول أن يُِعد للجهاد والقتال.

  األلباين : أن يعّد ... ؟ ...
  . -لقتال األعداء  -أحد احلضور : للجهاد والقتال 

  األلباين : هذه شبة وّال تأييد ... ؟.
  أحد احلضور : ال ... هذا يعين تأييد لكالمك يا شيخ.

  اين : هذا هو .. واحلمد هلل.األلب
  أحد احلضور : جزاك هللا خريًا.

  األلباين : وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

  
  


